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বফবভল্লাবয যাভাবনয যাীভ 

ভগ্র বফরেয ভুরভান বাআরয়যা! 

অারাভু অরাআকুভ য়া যাভাতুল্লাব য়া ফাযাকাতু। 
 

য কথা ররা:  

আরাভী কভমকারেয ারথ মৃ্পক্ত রনক দর ধভমবনযরক্ষ ংবফধান  অআন-কানুরনয ধাযা নুমায়ী যাজননবতক কভমকাে 

বযোরনা কযা বনরয় দ্বন্দ্ব-ংঘারত বরপ্ত রয়রে, মায পরর ফমত্র দুরমমাগ  ক্ষবতআ রয়রে। 
 

ভযরকা চথরক আরদারনবয়া  ভাররয়বয়া মমন্ত এআ ফযথম যীক্ষায ধ্বংাফরল বনরয় একটু বফরফেনা করুন! তারত অবন 

শুধুভাত্র ক্ষবত এফং ফযথমতাআ ারফন। 
 

যাভমদাতা  তকমকাযীগণ এয বযণবত ম্পরকম তারদযরক ফবত করযরেন। অয ধভমবনযরক্ষ ংবফধান নুমায়ী বনফমােরন 

ংগ্রণ এফং যাজননবতক কভমকারেয নুীররনয পরাপর রে এয অআরন বফোয কাভনা কযা এফং যীয়া অআরন বফোয 

বযতযাগ কযা। তাযা জফারফ ফররন: অভযা যীয়া ারনয গ্রাবধকাযরক প্রতযাখযান কবয না, বকন্তু করযাণ-করযাণ, 

প্ররয়াজনীয়তা এফং বফববন্ন ংয় অভারদযরক এ দ্ধবতয প্রবত অভন্ত্রণ জানায়। ভূরত: অভযা যীয়ত বফরযাধী ানফযফস্থায 

ভাধযরভ যীয়রতয ানফযফস্থা বপবযরয় অনরত োআ। 
 

তারদয রনরকআ এভন পাতয়ারক বববি ফাবনরয়বেররা, ফাস্তফতায ারথ মায চকান ম্পকম চনআ। ফযং তা ফাস্তফতা চথরক ন্ধ 

াজায নাভান্তয। 
 

এটা দুবমাগযজনক চম, মাযা এআ পাতয়া প্রদান করযরেন, তারদয বধকাংআ এভন চদর ফফা করযন, চমখারন চকান 

যাজননবতক কভমকাে চনআ। অফায তারদয কতক চতা অরভবযকান অআন-কানুন দ্বাযা বধকৃত যারে ফফা করয থারকন। অয 

চখানকায যাজননবতক কভমকাে এফ যীবতনীবতয বববিরত বযোবরত য়।  
 

তাযা চতা ভুবরভ জাবত এফং চনতৃস্থানীয় বফবেক যাধীরদয ভারে বফদযভান দ্বরদয প্রকৃবত ম্পরকম ন্ধ চরজ থারক এফং 

তাযা গণতরন্ত্রয প্রকৃবতয চক্ষরত্র ন্ধ চরজ থাকরে। গণতন্ত্র ভূরত ংখযাগবযষ্ঠতায বনয়ন্ত্রণ প্রবতষ্ঠা কযা। বফবেক যাধীযা 

এটা োয় চম, এআ গণতাবন্ত্রক ংখযাগবযষ্ঠতা তারদয জনয একরেবটয়া রয় মাক। াাাব তাযা এ বফলয়বটয উয অরযা চজায 

চদয় চম, এআ উম্মা চমন তারদয ঘাতক, যাধী  চোযরদয ধীন রয় মায়। অয তাযা ন্ধ াজায বান করয থফা তাযা 

অভারদয চদরয ধভমবনযরক্ষ ংবফধারনয ধীরন যাজননবতক কভমকাে বযোরনায চনাংযা প্রকৃবত ফুেরত াযরে না। 
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াান অর-ফান্না যাবভাহুল্লা বনফমােরন ংগ্রণ কযায বদ্ধান্ত চনয়ায য রত এআ কর ফযথমতা  তাা প্রকা ায়ায 

য তারত দুআফায দস্খররনয বকায ন। তথাব তাযা (রকুযরায দর) এখন মমন্ত ুনযায় ফযথমতা  তাভাায মুগ 

বপবযরয় অনায জনয চজায চেষ্টা করয মারে!!! 
 

ফররল াান অর-ফান্না যাবভাহুল্লা গণতরন্ত্রয ফযথমতায স্বীকারযাবক্ত বদরয়রেন। াাাব বতবন জাবতরক কুযঅরনয 

অররারক াকরদয ারথ মুদ্ধ কযায অহ্বান জাবনরয়রেন। মাযা এখন মমন্ত তায ভতাদরময ন্তগমত ফরর দাবফ করয থারকন, 

তাযা অজ এআ নদমভায (গণতরন্ত্রয) গবীরযআ রয যরয়রেন! 
 

অররজবযয়া, বভয, জর্মান, বপবরবস্তন, কুরয়ত, প্রবৃবত চদর তাযা শুধুভাত্র যাজয়, বফমময়  পাটর োড়া নয চকান পর রাব 

কযরত ারযবন। 
 

ভুবরভ জাবত মবদ এক ফযবক্তয নযায় বজাদ পী াবফবরল্লায রথ ীাঢারা প্রােীরযয নযায় দাাঁবড়রয় চমরতা, তারর এআ ফাবতর 

ধভমবনযরক্ষ বরেভ প্রতযাখযাত রতা। তদ্রু মবদ যীয়রতয ানফযফস্থায উয চজায প্রদান কযরতা এফং তারক তারদয 

রফমাচ্চ প্রতযাফতমনস্থর বারফ গ্রণ করয বনরতা, তারর চম চকান যাজননবতক কভমকারে প্ররফরয ূরফমআ প্রথরভ বদ্ধান্ত বনরয় 

বনরতা। মবদ ভুবরভ জাবত এআ বফলরয়য (বজাদ পী াবফবরল্লায) উয একবত্রত রত াযরতা, তারর বনরজযাআ বনরজরদযরক 

চআ বফার দুরমমাগ চথরক যক্ষা কযরত াযরতা, মা জান-ভার  জীফরনয চক্ষরত্র বয়াফ যক্তাত ঘটায়। 
 

বকন্তু অপরা! ভুবরভ জাবত বিকথ বুরর চগররা এফং তাযা ক্ষবতয চগারক ধাাঁধারকআ গ্রাবধকায বদররা। 
 

অভারদয ভরধয চক বুরর মারফ বভরযয ংবফধারন ‘যীয়ায বফধানগুবর ফযআ অআরনয উৎ রত রফ’ ভরভম স্বীকৃবতয চক্ষরত্র 

ভুবরভ ব্রাদাযহুরর্য বনরলধাজ্ঞায উয চজাযাররা ো চদয়ায কথা, মা তাযা ধভমবনযরক্ষতাফাদী, বিোন এফং ফাবতররদয রে 

াভঞ্জরযয স্বারথম করযবেররা। অজ চক অরে চম, এআ যাবজত ভানবকতায বতক্ত পর স্বেরক্ষ প্রতযক্ষ কযরে না?! 
 

অজ চক এভন যরয়রে চম, উরাভারয় চকযারভয ভাধযরভ চাক্ত য়া াবকস্তারনয প্রতাযণাূণম ংবফধারনয এভন ফড় দুরমমাগ রক্ষয 

কযরেন না? অয তা আংরযজ যাজনীবতকরদয দ্বাযা উস্থাবত রয়বেররা। তাোড়া অবভ এ বফলয়বটয প্রবত ‘প্রবাত  প্রদী’ 

নাভক ফাতমায় আবেত করযবেরাভ।  
 

চ ভুবরভ উম্মা! 

মরথষ্ট ক্ষবত াবধত রয়রে, মরথষ্ট ায রয়রে, এফং যীয়া ারনয মরথষ্ট বফকৃবত ঘরটরে। অজ ভয় এররে তাীরদয 

উয ঐকযফদ্ধ রয় এক কাতারয দাাঁড়াফায। বফরলতঃ ‘অর-াবকবভয়যা’ এয অক্বীদায উয এফং তা বযতযাগ না কযায প্রবত 

অবভ চজায বদবে। অয এয থ বারফ অভযা ‘দায়া  বজাদ’ এয ভয়দানরকআ গ্রণ কবয। 
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অভযা ভুবরভ, আরাভ বনরয়আ ফাাঁবে, আরারভয জনয, এয অক্বীদা এয জনয এফং এয বফধান ফাস্তফায়রনয জনযআ ভৃতুয ফযণ 

কবয।  
 

চ ভুবরভ উম্মা! 

বফবেক যাধীরদয যাধ-প্রতাযণায ধীনস্ত য়ায পরর ধভমবনযরক্ষ ংবফধারনয ধীরন ফাবতর বনফমােন এফং যাজনীবতয 

গহ্বরয প্ররফরয জনয অবন চম তযাগ করয থারকন তায তুরনায় বজাদ পী াবফবরল্লা  যীয়রতয ান প্রবতষ্ঠায যাস্তায় 

অনায জান-ভার এয কুযফাবন, চগ্রপতাযী-াবস্ত আতযাবদ ফআ ভত্ত্বয এফং ভবভাবিত। ফযং অপরা! অভায কারে এবট 

কভ ভরন রে।  
 

চ ভুবরভ উম্মা!  

চেতনা  ববপ্রারয়য এ রড়াআরয় অভারদয নপরয উয জয় রাব কযরত রফ। অভরদয ফুেরত রফ চম, দায়াত  

বজারদয এ ববমান যীয়া প্রবতষ্ঠায ররক্ষযআ, ান কতৃমত্ব ফাগারনায জনয যীয়রতয বফরযাবধতা কযরফন না, যীয়তরক 

শুধুভাত্র তথযূত্র বারফ ভুন্নত চদখারফন না! এয চনতৃরত্বয জরনয প্ররয়াজন এভন উমুক্ত চনতা  ববনরকয, চকান ংয় 

মারদযরক চধাকায় চপররফ না, প্রফৃবিয োবদা মারদযরক কভমবফভুখ কযরত াযরফ না। মাযা উচ্চভান-বনম্নভান কর ফস্তুআ 

অল্লায যাস্তায় বফবররয় বদরফ। 
 

অবভ বক চৌরে বদরয়বে?  
 

চ অল্লা অবন াক্ষী থাকুন। 
 

 

 

 

 

.وبركاته هللا ورحوة عليكن والسالم. وسلن وصحبه وآله هحود سيدًا على  هللا وصلى العالويي، رب هلل الحود أى دعواًا وآخر  

 

অ-াাফ বভবর্য়া কতৃমক ১৭ রটাফয-২০১৮ আং তাবযরখ প্রকাবত 

الشريعة لغير بالتحاكم الشريعة حكم  

ফক্তরফযয নুফাদ 


	حكم الشريعة بالتحاكم لغير الشريعة



